
Joosua: Gibeonilaisten valhe (Joos.9) 

PT: Uskollisuus Jumalalle 

Johdanto: Oletko sinä tehnyt joskus aprilli-pilaa? Onko sinulle valehdeltu? 

 

1. Maine Israelin voimasta leviää ja pelko valtaa gibeonilaiset 

? Uskoivatko he Jumalaan, kun rupesivat pelkäämään Häntä? 

? Mitä gibeonilaiset olisivat voineet tehdä siinä tilanteessa? 

 

2. He lähettävät sanansaattajat valehtelemaan 

- Räsyiset vaatteet, kuivunutta leipää, paikatut viinileilit 

* saatana on valheen isä (Joh.8:44), kaikki valhe on vastoin Totuutta.  

? Oletko valehtelija? synnin tekijä? synnin haluaja? syntinen? 

- Kuka on kertomuksen pahis? Israel? > Jumala on Oikeudenmukainen!! 

 

3. Joosua ottaa sanansaattajat vastaan 

- Sanansaattajat kertovat asiansa, mutta Joosua epäilee 

> Omantunnon toiminta: onko se Jumalan Sanan herkistämä vai paatunut? 

- Gibeonilaiset valehtelevat kunnioittavansa Jumalaa.  

? KUKA ON SINUN JUMALASI? 

 

4. Gibeonilaiset esittävät valhetodisteet 

- j.14. Kysymättä neuvoa Herralta Israelin miehet maistoivat heidän eväitään” 

> ”anna pahalle pikkusormi, niin se vie koko käden” 

> Ei saatana tai synti tule vastaan ja sano: hei tässä olen seuraa minua! 

* Kun Jumala puhuu, saatana vaikenee! > Tunne Raamattu ja Jumalan lupaukset! 

 

5. Joosua tekee liiton gibeonilaisten kanssa  

- Sopimus, ettemme ole vihollisia keskenään 

- Liittoa ei voi rikkoa 

 

6. Huijaus paljastui pian 

- Kaikki valhe paljastuu aikanaan. Jumala tietää kaiken!! 

- Joosua ja päämiehet pitävät liiton, vaikka tulivat huijatuiksi 

 

7. Huijari-gibeonilaisilta kysytään syytä 

- He keksivät keinon säilyttää henkensä näin, he pelkäsivät 

? Miksi he eivät paenneet? 

> He olivat niin tykästyneet maahansa ja elinolosuhteisiinsa 

* Jos Jumalalla on joku suunnitelma minulle, jäänkö lähtemättä? 

 

8. Israel valloittaa luvatun maan 

- Kaikille tuli selväksi, että Israelin Jumala on Ainoa Oikea Jumala 

* Kerran se tulee kaikille ihmisillekin selväksi kuka on JUMALA 

Fil. 2:10-11  Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava, 

kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla,  ja jokaisen kielen on 

tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi: "Jeesus Kristus on Herra." 

- saatanalla ei ole jäljellä muuta valtaa, kuin valheen valta ja sitä hän osaa käyttää 

 

KERTAUS ja sovellus: Raamatun tunteminen ja siihen luottaminen 

HAASTE: Lopeta valehteleminen, vaikka se sattuisi. 

Loppupeli: Valehtelu peli (Malarky?) 

OHJEET 
1.2.3..Pääkohdat 

? Esitä kysymys  

> ”Siitä seuraa” 

* Sovellus elämään 

PT:Toista päätotuus 

Kerro opetuksessa: 
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Rm.3:23 Kaikki synt. 



Gibeonilaisten valhe (Joos.9) 

Mitä Herra teki? Antoi viisaan johtajan mennä harhaan ja oppia jotain 

Mitä tämä osoittaa hänestä? Hän sallii valheen isän kiusata ja meidän poiketa Hänen tieltään 

Mitä voimme oppia päähenkilöstä? Joosua ei ottanut Herra mukaan 

Mitä voimme oppia synnistä ja sen seurauksista? Valhe paljastuu aina 

Onko kertomuksessa vaikea kohta joka pitäisi selittää? Vala 

Totuuksia: Uskollisuus Jumalan Sanalle PT 

 

3. Kun Gibeonin asukkaat saivat kuulla, mitä Joosua oli tehnyt Jerikolle ja Aille,  

4. he keksivät ovelan juonen. He varustivat matkaan sananviejiä, jotka kuormasivat aasiensa selkään kuluneita 

säkkejä ja rikki kuluneita ja paikattuja viinileilejä,  

5. panivat jalkaansa kuluneet ja paikatut sandaalit ja pukivat ylleen kuluneet vaatteet. Evääkseen miehet ottivat 

kuivaa, murentunutta leipää.  

6. Sananviejät menivät Joosuan luo Gilgaliin, missä hän piti leiriä, ja sanoivat hänelle ja israelilaisille: "Olemme 

tulleet kaukaisesta maasta ja tahtoisimme tehdä liiton teidän kanssanne."  

7. Mutta israelilaiset sanoivat näille hivviläisille: "Ehkä te asuttekin aivan meidän lähellämme. Miten me siinä 

tapauksessa voisimme ryhtyä teidän kanssanne liittoon?"  

8. Gibeonilaiset sanoivat Joosualle: "Me tahdomme olla sinun palvelijoitasi."  

Joosua kysyi heiltä: "Keitä te olette ja mistä te tulette?"  

9. He vastasivat hänelle: "Me, sinun palvelijasi, olemme tulleet hyvin kaukaisesta maasta Herran, sinun Jumalasi, 

maineen tähden, sillä kuulimme kaikesta siitä, mitä hän teki Egyptissä.  

10. Kuulimme myös siitä, mitä hän teki kahdelle amorilaiskuninkaalle, jotka asuivat Jordanin itäpuolella, Hesbonin 

kuninkaalle Sihonille ja Basanin kuninkaalle Ogille, joka asui Astarotissa.  

11. Silloin meidän vanhimpamme ja kaikki maamme asukkaat sanoivat meille: 'Varatkaa evästä mukaanne ja menkää 

tapaamaan israelilaisia. Sanokaa heille, että olemme heidän palvelijoitaan, ja pyytäkää heitä solmimaan liitto meidän 

kanssamme.'  

12. Katsokaa meidän leipäämme! Kun lähdimme teidän luoksenne ja otimme sitä kotoa matkaevääksi, se oli vielä 

lämmintä. Nyt se on kuivaa ja murusina.  

13. Tässä ovat viinileilimme. Ne olivat uusia, kun täytimme ne, mutta nyt ne ovat rikkinäisiä, ja vaatteemme ja 

kenkämme ovat kuluneet puhki tällä pitkällä matkalla."  

14. Kysymättä neuvoa Herralta Israelin miehet maistoivat heidän eväitään,  

15. ja Joosua antoi gibeonilaisille rauhanvakuutuksen, teki liiton heidän kanssaan ja lupasi säästää heidän henkensä. 

Kansan päämiehet vahvistivat liiton valallaan.  

16. Kolmen päivän kuluttua liiton solmimisesta israelilaiset saivat tietää, että vieraat olivatkin heidän naapureitaan ja 

asuivat aivan lähellä.  

17. Israelin miehet lähtivät silloin liikkeelle ja tulivat kolmantena päivänä heidän kaupunkeihinsa, jotka olivat 

Gibeon, Kefira, Beerot ja Kirjat-Jearim.  

18. Mutta israelilaiset eivät tappaneet heitä, koska kansan päämiehet olivat vannoneet heille valan Herran, Israelin 

Jumalan, nimeen. Koko kansa nurisi päämiehiä vastaan.  

19. Silloin päämiehet sanoivat kansalle: "Me olemme vannoneet heille valan Herran, Israelin Jumalan, nimeen. Sen 

tähden me emme voi koskea heihin.  

20. Meidän on annettava heidän elää, ettei Herran viha kohtaisi meitä sen valan takia, jonka vannoimme heille."  

21. Päämiehet määräsivät, että asukkaat oli jätettävä eloon, mutta päämiesten käskystä heidän oli ruvettava 

palvelemaan israelilaisia puunhakkaajina ja vedenkantajina.  

22. Joosua kutsui gibeonilaiset eteensä ja sanoi heille: "Miksi petitte meidät sanomalla, että tulitte hyvin kaukaa, 

vaikka asutte aivan lähellä?  

23. Te olette tästedes kirottuja, ja te joudutte aina palvelemaan meitä orjina. Teistä tulee Jumalan pyhäkön 

puunhakkaajia ja vedenkantajia."  

24. He vastasivat Joosualle: "Meille, sinun palvelijoillesi, kerrottiin, että Herra, sinun Jumalasi, käski palvelijansa 

Mooseksen antaa teille koko tämän maan ja käski teidän hävittää kaikki sen asukkaat tieltänne. Siksi me pelkäsimme 

henkemme puolesta ja teimme näin.  

25. Me olemme nyt sinun vallassasi. Tee meille niin kuin parhaaksi katsot." 


